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ADVOKATANSVARSFORSIKRING 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab: dahlberg assurance agentur a/s  

Fuldstændige oplysninger om produktet findes i de gældende forsikringsbetingelser og forsikringsaftalen. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Forsikringen dækker sikrede og sikredes medarbejderes erstatningsansvar for formuetab tilføjet tredje-

mand ved enhver form for forsømmelighed eller undladelse i forbindelse med advokatpraksis fra et kontor i 

Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Hvad dækker den? 

✓ De personer, der står angivet på po-
licen 
 

✓ Forsikringen dækker sikredes 
erstatningsansvar som mediator, ju-
ridisk mellemmand, udpeget tilsyns-
førende, trustee, kurator eller rekon-
struktør 
 

✓ Kommunikationsomkostninger 
 

✓ Injurier 
 

✓ Tab af dokumenter 
 

✓ Grov uagtsomhed 
 

✓ 10 års gratis automatisk afløbsforsik-
ring med mulighed for yderligere 10 
år udløb 
 

✓ Erhvervsansvar 
 

Tilvalg: 

- Bestyrelsesansvarsforsikring 
- Partnerhæftelse 
- Overdækning 
- Dækning for ejendomsformidler 
- Ting i varetægt  

 

 
 

Hvad dækker den ikke? 

 Skader der er sket med for-
sæt  

 Besvigelser 

 Ansvar for andet end juridisk 
praksis  

 Skader som følge af estime-
rede omkostninger  

 Bøder 

 Krav, som skyldes arbejdsgi-
verstatus  

 Bestyrelses- og direktionsan-
svar 

 Erstatningskrav, som er rejst 
mod sikrede i forsikringsperi-
oden, men som anmeldes til 
selskabet mere end én (1) 
måned efter forsikringens 
ophør, dækkes ikke. 

 

Er der nogen begrænsninger af dæk-

ningen? 

! Bestyrelsesansvarsforsikrin-

gen dækker ikke, hvis du har 

påtaget dit et videregående 

ansvar, end hvad der gælder 

efter de almindelige erstat-

ningsregler.  

! Formueansvarsforsikringen 

dækker ikke bøder der pålæg-

ges dig eller tredjemand.  

! Formueansvarsforsikringen 

dækker ikke ansvar for skader 

der er forvoldt med forsæt. 
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Hvor er jeg dækket? 

✓ Nærværende forsikring dækker krav, som opstår i forbindelse med juridisk ar-

bejde, der udføres fra sikredes kontor i Danmark. 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

Når der sker en skade 

- Anmeld skaden hurtigst muligt til os på skadeservice@dahlberg.dk eller 33 70 44 50. 

- Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med dahl-

bergs samtykke. 

Ved ændringer 

Du skal straks give os besked, hvis: 

- din virksomhed flytter adresse 

- antallet af sikrede medarbejdere ændrer sig 

- din virksomheds ejerforhold ændrer sig. 

- virksomhedens risikoforhold ændrer sig, herunder hvis dine rådgivningsopgaver ændrer sig. 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen betales på årsbasis. Hvert år ved fornyelse vil der blive opkrævet forsikringspræmien for 

de følgende 12 måneder. Opkrævningenfremsendes som en faktura. 

 

Hvornår går dækningen fra og til? 

Dækningen gælder i 12 måneder fra tegningsdatoen, der nærmere vil fremgå af policen. Hvis forsik-

ringen ikke opsiges, tilbyder Underwriters fornyelse. Fornyelsen sker på samme dækning og betin-

gelser. 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før, forsikringsperioden udløber. 

mailto:skadeservice@dahlberg.dk

